MEDICINBØRN

Børn med adfærdsforstyrrelser får stærk medicin, som er tænkt til sindssyge.
Forbruget af antipsykotisk medicin til børn er stigende, både i Danmark og i udlandet.
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FLERE BØRN FÅR
SINDSSYGEMEDICIN
10-årige Rasmus Skovlund fra Vig i Vestsjælland har fået diagnosen ADHD og bliver behandlet med det forholdsvis nye lægemiddel Strattera. Strattera giver imidlertid bivirkninger i form af voldsom
aggressivitet. Derfor bliver Rasmus Skovlund også behandlet med
det antipsykotiske lægemiddel Risperdal. Dette gives ellers kun til
mennesker med skizofreni. Men den 10-årige dreng har fået medicinen ordineret på grund af hans vredesudbrud, oplyser hans mor,
Lone Skovlund.
»Når han får Risperdal, er hans vredesudbrud ikke så voldsomme.
Før kunne han nærmest eksplodere af vrede og han kunne også
finde på at slå sin lillesøster. Det var uacceptabelt,« fortæller Lone
Skovlund.
Rasmus er langt fra det eneste barn, der får så stærk medicin,
og der bliver flere og flere. Tendensen med at give børn stærke
antipsykotiske lægemidler som Risperdal er stigende. Tal fra Lægemiddelstyrelsen viser, at forbruget er steget med 74 procent fra
2002 til 2006.
Udviklingen kendes allerede fra USA. Amerikanerne har længe
været førende, når det gælder brug af Ritalin til børn og unge. Men
rigtig mange børn og unge får nu også de skrappere antipsykotiske
lægemidler. Ifølge New York Times fra maj 2007, får mere end en
halv million amerikanske børn med adfærdsmæssige problemer
antipsykotiske midler som Risperdal, Zyprexa og Abilyfy.
Antipsykotiske lægemidler som Risperdal er kendt for at have
mange, alvorlige bivirkninger som for eksempel ufrivillige bevægelsesforstyrrelser, træthed, angst, pludselig dødsfald og sløret syn. Det
fremgår af Lægemiddelstyrelsens produktresume fra juni i år.
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Risperdal er udviklet til mennesker med egentlige sindssygdomme
som skizofreni. Men alligevel bliver det givet til andre diagnoser
som for eksempel angst og uro. Og børn helt ned i femårs alderen får denne form for medicin. Hvordan det hænger sammen, har
overlæge i Sundhedsstyrelsen, Marianne Jespersen ikke nogen
forklaring på.
»Det kan jeg ikke svare på. Det er op til den enkelte speciallæge at
afgøre. I virkeligheden er der meget lidt, der er forbudt for lægerne.
De skal vise omhu og samvittighedsfuldhed og leve op til kravene
i Sundhedsstyrelsens vejledning,« lyder svaret fra landets øverste
sundhedsmyndighed.

Tvivlsomme diagnoser. I Sundhedsstyrelsens vejledning fra
2000 om behandling af børn med antipsykotiske lægemidler står,
at antipsykotiske lægemidler til børn kan anvendes, når der er tale
om voldsom, aggressiv og impulsiv adfærd samt ved opmærksom- >

FORBRUG AF ANTIPSYKOTIKA TIL BØRN OG UNGE
– ANTAL PERSONER I BEHANDLING
Tabellen viser, hvor mange børn og unge, der ﬁk antipsykotika
fra 2002 til 2006. Der er tale om en stigning på 74 procent.
5-9 år
10-14 år
15-19 år
I alt

2002
164
526
1388
2.078

2003
201
667
1653
2.521

2004
198
706
1882
2.786

2005
222
805
2111
3.138

2006
242
868
2509
3.619

Kilde: Lægemiddelstyrelsen
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